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Lej en bil hos AVIS og oplev den centrale del af Anatolien. Med en bil har du 
friheden til selv at sammensætte netop den tur, som passer dig bedst. Herunder 
giver vi dig nogle forslag til, hvad den centrale del af Anatolien har at tilbyde. Når 
du lejer bil hos AVIS, får du desuden et detaljeret kort, så det er nemt at finde 
rundt.

1. Seleukia, Pamfylien 23 kilometer nord-
øst for Side ligger byen Sihlar. Tæt på 
byen finder du den antikke by Seleukia. 
I dette område kan du se akvædukten, 
som førte vand til Side og omegn. Selve 
byen havde en ideel placering, idet bjerg-
vægge og kløfter ydede den beskyttelse 
mod nord, øst og vest. På den sydligste 
del var der en stor mur med en port og 
to tårne. I dag findes der en del udgrav-
ninger i området, bl.a. en romersk agora 
(handelssted), torve og romerske bade. 
Desværre er mange af de fine fund flyttet 
til museet i Antalya, men naturen under-
vejs på turen til Seleukia er utrolig smuk, 
og området er fredet, idet flere udryddel-
sestruede fuglearter yngler i området.

2. Aspendos Aspendos blev grundlagt af 
græske kolonister, som kom til området 
efter den trojanske krig ca. 1100-1000 f.Kr. 
Du kender måske Iliaden og Odysséen af 

Homer. De fortæller historien om prins 
Paris, som bortførte kong Menelaos’ 
hustru Helena og dermed startede den 
store krig, hvor Agamemnon, Odysseus, 
Achilles med flere kæmpede mod kong 
Priamos og hans sønner Hektor og Paris. 
Krigen sluttede med, at den store træhest 
blev givet til trojanerne. Efter krigen 
opstod der flere græske bosættelser i de 
anatolske områder, og derved opstod 
Aspendos.  Byen var kendt for sine gode 
traditioner inden for landbrug, og i dag er 
områdets oliven, silke og heste gode eks-
portvarer. Aspendos var under græsk her-
redømme frem til 411 f.Kr., hvor perserne 
overtog området. Aspendos blev erobret 
af Alexander den Store i år 333 f.Kr. Efter 
at Alexander havde overdraget områ-
det til Ptolemaios, som var en af hans 
generaler, blev byen underlagt romersk 
administration og havde sin storhedstid 
i det andet og tredje århundrede e.Kr. 
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11 FINE STOP UNDERVEJS PÅ TUREN

1. Seleukia
2. Aspendos
3. Perge
4. Silyon
5. Kursunlu vandfald
6. Karain-grotten

7. Karacaören-søen
8. Kemer
9. Akseki
10. Dimcay i Alanya
11. Olimpos & Köprülü naturreser-
vater
GOD TUR!
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I bil i den sydlige del af Tyrkiet 
på egen hånd



for Antalya ligger Karain-grotten, som er 
en imponerende grotte, som kan dateres 
til den tidlige stenalder. Denne grotte 
er den ældste beboede grotte i Tyrkiet. 
Fund i området omfatter bl.a. stenøkser 
og knoglerester. Her findes desuden 
mange stalagmitter og stalaktitter.

7. Karacaören-søen Et fantastisk områ-
de, som ligger ca. 100 kilometer fra Side. 
Her kan du nyde en bådtur, fiskeriet er 
rigtig godt, og der er mange arrangører 
i området, som tilbyder den fornøjelse. 
Prøv morgenmaden på en af de større 
restauranter, specielt kan omeletten 
anbefales.

8. Kemer Et herligt, pittoresk område! 
Tyrkiets bedste bådture udgår herfra.

9. Akseki I området omkring Akseki ligger 
der mange gamle huse og byer, som er et 
besøg værd. Du kan også køre i retning 
mod byen Emir Asiklar, hvor der findes 
gamle huse fra Sortehavskysten. Du 
kan også besøge en mindre lamafarm. 
I området ligger kirken, hvor byens to 
helgener ligger begravet. Det siges, at de 

bringer lykke for folk i byen. I nærheden 
findes et meteorkrater, som kan dateres 
tilbage til juratiden.

10. Dimcay i Alanya Et flod- og vand-
faldsområde hvor du kan spise en god 
frokost på en af de flydende
restauranter.

11 Olimpos og Köprülü naturreservater 
Olimpos er et af de fineste og mest 
idylliske naturreservater med store og 
fine skovområder, hvor mange tyrkiske 
familier vælger at tilbringe weekenderne. 
Her findes masser af vandrestier. Det 
samme gælder for Köprülü. Her kan man 
desuden se en imponerende kløft.

AVIS ønsker god tur og god ferie!

Aspendos var vigtig frem til 1200-tallet, 
hvor store dele af teatret blev anvendt 
som palads af seljukkernes sultan.
I dag findes der nogle fine udgravnin-
ger i området, bl.a. Seljuk-broen, som 
ligger fire kilometer fra Aspendos. Den 
består af fem buer, som hver især er 200 
meter lange og 5 meter brede. Det store 
romerske teater i byen er fra år 200 e.Kr. 
og kan rumme ca. 7.000 tilskuere. Nord 
for teatret ligger der en agora, som måler 
ca. 22 x 30 meter. Basilikaen på 105 x 
27 meter, den imponerende akvædukt 
og de romerske bade er også et besøg 
værd. Det meste kan dateres tilbage til 
år 100-300 e.Kr. (dvs. romersk tid), dog er 
monumenterne præget af en vis græsk 
indflydelse.

3. Perge Tæt på byen Aksu i nærhe-
den af Antalya ligger Perge. Perge har 
samme oprindelse som Aspendos, da 
dette område også blev bygget efter den 
trojanske krig. Byen var kendt som en af 
Anatoliens smukkeste byer, og her tilbad 
man specielt Anatoliens modergudinde 
Artemis, som oftest blev fremstillet med 
25 bryster, et tegn på frugtbarhed. Byen 

har været regeret af persere, Alexander 
den Store og romerne.
I området har man fundet et utal af fine 
statuer, som i dag er udstillet på museet i 
Antalya. Udgravningerne består af mange 
imponerende områder, bl.a. et teater 
med plads til ca. 10.000 tilskuere og et 
stadion med plads til 12.000 tilskuere. 
Her blev der arrangeret hestevæddeløb 
og gladiatorkampe med vilde dyr. De 
romerske bade, kolonnegaderne og basi-
likaen er også et besøg værd.

4. Silyon Silyon ligger i nærheden af 
Aspendos og har samme oprindelse. 
Byen modstod dog Alexander den Stores 
erobringsforsøg i år 334 f.Kr., eftersom 
den lå så højt. I området findes der i dag 
huse, andre bygninger, templer og en 
gammel moské fra sultanernes tid.

5. Kursunlu-vandfaldet Et fantastisk 
vandfald, som ligger nord for Antalya. 
Vandfaldet fortsætter hele vejen ud til 
havet, og det smukke område er ideelt til 
picnic og vandreture.

6. Karain-grotten 30 kilometer nordvest 


